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TEMPORADA 2019/2020 
 
 

 
   DADES DEL JUGADOR/A 

 

 

Equip:     PRE-MINI       MINI      INFANTIL     CADET     JÚNIOR                  

 
Nom jugador/a: 1r.Cognom: 2n.Cognom: 

 

 

Data Naixement: DNI : Nº Targeta Sanitària: 
 

 

Direcció:                                                                                       CP:                       Població : 
 

 

Telèfon: i e-mail: 
 

 

 

Nom Pare/ Tutor legal DNI: 
 

 

Telèfon: i e-mail: 
 

 

 

Nom Mare/ Tutor legal DNI: 
 

 

Telèfon: i e-mail: 
 

 

 

   QUOTA ANUAL 
 

 

     La quota anual total és la suma dos conceptes: la quota de soci i la quota de jugador 

La quota de soci per tots els equips del Club és de 30 euros anual. 

La quota anual de jugador per la temporada 2019-2020 és de 330 €, si es fa la pre-inscripció abans del 30 de juny , i de 

360€ si es fa la pre-inscripció a partir de l’1 de juliol. 

La quota anual caldrà abonar-la complerta, independentment que el jugador/a plegui o només vagi als entrenaments. 
 

El cobrament de la quota de soci es gestionarà de forma única i conjuntament amb el cost del pack d’equipacions durant la 

primera quinzena de Setembre, pels que hagin fet la pre-inscripció abans del 30 de juny, i inclosa en els pagaments 

trimestrals pels que hagin fet la pre-inscripció a partir de l’1 de juliol. 

Hi ha 2 opcions per l’abonament de la quota, cal escollir una opció: 

□   Vull pagar tota la quota en un sol pagament. 

□   Vull que es fraccioni el pagament de la quota anual en 3 trimestres: 110 € el primer trimestre, 110 € el segon 

trimestre, i 110 € el tercer trimestre, si s’ha fet la pre-inscripció abans del 30 de juny del 2019. O de 120 € el primer 

trimestre, 120 € el segon trimestre , i 120 € el tercer trimestre, si s’ha fet la pre-inscripció a partir del 1 de juliol del 2019. 

Important: En cas de rebuts retornats, s'haurà d'abonar 5€ més en concepte de despeses de devolució. 
 

 Hi ha un germà/na que també juga al club ? ……             A quin equip ? ……………………………………………… 
En cas afirmatiu, s’aplicarà un 10% de descompte a la quota anual.  

 Hi ha un 2n germà/na que també juga al club ? ……       A quin equip ? …………………………………………………… 
En cas afirmatiu, s’aplicarà un 15%de descompte a la quota anual.  

 
*En cas de ser més de 2 germans s’aplicarà el 15% com a descompte màxim.  

 
EQUIPACIÓ 

 

Aquest any el club estrena un nou model de roba i equipacions per a les properes temporades. Aquest pack de roba del club 
inclou:  

 Samarreta i pantaló de joc sublimat 

 Samarreta escalfament 

 Samarreta reversible per entrenaments i segona equipació 

 Pantaló i jaqueta de xandall sublimada 
 
D’altra banda, de forma opcional es podrá adquirir la Motxilla del club que té un cost extra de 40€ 
(en cas de voler-la, marcar la casella amb una creu)      
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El cost del pack d’equipacions  es de 100€. El club està gestionant un posible finançament extern per tal de subvencionar un part 
d’aquest pack. En cas d’aconseguir-ho es reduirà una part de la quota.   

 

A l’inici de la temporada (primera quinzena de Setembre) es girarà un rebut extraordinari per pagar el cost del pack de les  

equipacions juntament amb la quota de soci, per tan de 130€). 

 

 

 

TALLES (marqueu amb una creu la talla per cada peça de roba):                                                                                                                                                                                                                                                                     
DISPONIBLES:                                                         

                                                                                                                    XXXL    XXL    XL    L      M      S     16     12       8     6                                                         

o Samarreta de joc sublimat                                                                                     

o Pantaló de joc sublimat                                                                                          

o Samarreta escalfament                                                                                          
o Samarreta reversible per entrenaments     

              i segona equipació                                                                                                      

o Pantaló i jaqueta de xandall sublimada                                                              
o Nom (per la samarreta): ________________________ 
o Dorsal (per la samarreta): _______________________ 

 

   NORMES I CODI INTERN DEL CLUB 
 

Tots els socis han de conèixer les normes incloses en el Codi Intern del Club (publicat a la pàgina web), per la qual cosa 

s’obliga especialment a respectar-les en tot moment. L’incompliment d’aquestes normes d’ús i codi intern pot donar lloc 

a sancions, i fins i tot a l’expulsió del jugador, en cas d’incompliments greus o molt greus. 

 
LOTERIA DEL CLUB 

 

Cada Jugador, entrenador i altres membres del Club  hauran de vendre obligatòriament un  talonari de la loteria, però 

també podran optar per no vendre’l i abonar directament el benefici de cada talonari al Club. 

 

         No vull vendre cap talonari de loteria i abonaré l’import que rep el club com a benefici (es detallarà la quantitat a 
l’inici de temporada), en el pagament de la primera quota. 

 

MULTES FEDERACIÓ 
 

En cas que un jugador  rebi una sanció econòmica per part de la Federació, la multa corresponent será  carregada amb 
caràcter immediat en el mateix nº de compte bancari on té domiciliats els rebuts de pagament de les quotes del Club. 

 
 
     DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

 

           Són les mateixes dades bancàries que la temporada passada. 

      Utilitzeu aquestes dades: 

Jo,  .............................................................................................,  amb  DNI  ....................................  i  com  a  titular  del 

compte, autoritzo a CLUB DE BÀSQUET L’AMETLLA a que trimestralment carregui el rebut corresponent a la quota de 

soci del Club, al número de compte següent: 

Banc o Caixa:    
 
 

Nº de compte IBAN (24 posicions): 

 

                                                

 
       Signatura Titular: 
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INFORMACIÓ SOBRE EL COBRAMENT DE QUOTES: 

Cobrament quota soci i pack equipació: primera quinzena de Setembre del 2019 

Cobrament 1r trimestre: segona quinzena d’octubre 2019 

Cobrament 2n trimestre: segona quinzena de gener 2020 

Cobrament 3r trimestre: segona quinzena d’abril 2020 

 Recor dem que en cas de r ebuts r etor nats, s' haur à d' abonar 5€ mé s e n concepte de despese s de devolu ció.  
 

ALTRES OBSERVACIONS: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 
 

 

 

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD 15/1999 i LSSICE 34/ 2002, us informem 

de les dades personals que recollim en la present inscripció, són necessàries a la correcta gestió, administració i 

desenvolupament del CLUB. Per aquest motiu us informem que les incorporarem als nostres fitxers, tan manuals, com 

automatitzats i que també podem remetre comunicacions sobre els diferents aspectes de funcionament del Club, així 

com sobre les nostres activitats i/o novetats, a les adreces de correu electrònic facilitades en aquesta inscripció. 

 

És obligatori comunicar per escrit a CLUB BÀSQUET L’AMETLLA qualsevol error, modificació o actualització sobre les 

dades per part del socis del CLUB. 

 
AUTORITZA LA PUBLICACIÓ I EXHIBICIÓ A LA NOSTRA WEB DE LES IMATGES CAPTADES DURANT ELS ENTREMANETS, PARTITS O ACTIVITATS DEL CLUB 

□ SI      □ NO 

AUTORITZA LA PUBLICACIÓ I EXHIBICIÓ ALS NOSTRES PERFILS EN XARXES SOCIALS DURANT ELS ENTREMANETS, PARTITS O ACTIVITATS DEL CLUB 

□ SI      □ NO 

És imprescindible entregar aquesta fitxa complerta per tramitar la fitxa federativa, juntament amb: 
 

 fitxa federació complerta (format paper) 

 revisió mèdica (va a càrrec del jugador) (format paper) 

 per tots els jugadors que provenen d’un altre Club de Bàsquet, la BAIXA d’aquell Club 

 per tots els jugadors que es federen per primer cop: 
 fotocòpia del DNI (si en tenen) 
 fotocòpia de la targeta sanitària (imprescindible) 
 fotografia mida carnet (amb el nom darrera) 
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INFORMACIÓ SOBRE GRUPS DE WHATSAPP EQUIPS 
 

 

 

Us informem que cada entrenador pot, a l’inici de la temporada, crear un GRUP de WHATSAPP de l’equip que entrena. 
Aquest GRUP DE WHATSAPP només estarà habilitat per facilitar informació sobre horaris d’entrenaments, partits, o 
altra informació rellevant d’organització de l’equip o del CLUB; en cap cas es farà servir per proporcionar informació 
personal sobre els membres de l’equip o dades similars, per a la qual ja existeixen altres vies. 

 

Serà responsabilitat exclusiva dels usuaris d’aquest grup, el contingut i/o la informació que hi publiquin a títol personal i 
fora de l’àmbit descrit anteriorment. 

 
 

 

El sotasignat com a Pare, Mare i/o tutor legal del jugador, declara que ha llegit atentament el present document, així 
com les NORMES I CODI INTERN DEL CLUB i amb la meva signatura, estic d’acord i autoritzo al tractament de les 
dades aportades amb les finalitats indicades, així com a posar-les en coneixement dels professionals, personal 
auxiliar i/o entitats que per la seves funcions o col·laboració amb el CLUB hagin de tenir aquest coneixement (Per 
Exemple: FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET i/o entitats similars) 

 

L’Ametlla del Vallès, a    de  de 2019 
 

DNI i Signatura: 

 
 
 

 
També l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a CLUB BÀSQUET 

L’AMETLLA enviant la seva sol·licitud, a l’adreça següent: C/ LA MINA, S/N – 08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS 

(BARCELONA) 


